
Tárgy: Halasi Művészetért Kulturális Egyesület székhelyhasználati kérelme 

16/2021.(II.8.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hatályon kívül helyezi a 13/2021.(II.2.) 

polgármesteri határozatot. 

 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Halasi Művészetért Kulturális 

Egyesület a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 

Kiskunhalas 630/10. hrsz. alatt felvett, természetben Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 

2/A szám alatti ingatlant székhelyként használja, és az ingatlan a Halasi Művészetért 

Kulturális Egyesület székhelyeként a Kecskeméti Törvényszék nyilvántartásába 

bejegyzésre kerülj ön. 

3. A szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

A 13/2021.(II.2.) polgármesteri határozat elfogadása után a Halasi Művészetért Kulturális 

Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke Ménesi Dóra székhelyhasználat iránti kérelem 

módosítással kereste meg Kiskunhalas Város Önkormányzatát, tekintettel arra, hogy a 

korábban beadott kérelemben szereplő név a Halasi Kultúráért Egyesület, Halasi Művészetért 

Kulturális Egyesület névre módosul. A név módosulás miatt szükséges a 13/2021.(II.2.) 

polgármesteri határozat hatályon kívül helyezése.  

Az Egyesület elnöke kérelmében az Önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a 630/10. hrsz. alatt felvett, 

természetben Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 2/A szám alatti ingatlant a Halasi Kultúráért 

Egyesület székhelyként használja, és az ingatlan az Egyesület székhelyeként a Kecskeméti 

Törvényszék nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 

 

A jelenleg még alapítás alatt álló egyesület tevékenységi körei az alábbiak lesznek: 

 

Tevékenységi kör: 

- Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (900) 

- Alkotóművészet (9003) 

- Előadó-művészet (9001) 

- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (9002) 

- Művészeti létesítmények működtetése (9004) 

 

Az egyesület hosszú távú megállapodást kíván kötni a Nemzeti Lovas Színházzal, amely 

együttműködés számos előadást vonna magával. Ezen előadások bemutatására a Hirling József 



Lovaspark füves versenyarénája a legmegfelelőbb helyszín, ezért kívánják ide helyezni 

székhelyüket. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban 

 

Kiskunhalas, 2021. február 8. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZÉKHELYHASZNÁLATHOZ HOZZÁJÁRULÓ 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Fülöp Róbert 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27. szám alatti lakos, mint Kiskunhalas 

Város polgármestere, nyilatkozom, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata 

hozzájárul, 

hogy a Kiskunhalas Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Kiskunhalas 630/10. 

hrsz. alatt felvett, természetben Kiskunhalas, Szabó Ervin utca 2/A szám alatti ingatlant 

határozatlan ideig, illetve jelen engedély visszavonásáig egyesületi székhelyként használja, és 

az ingatlan a Halasi Művészetért Kulturális Egyesület székhelyeként a Kecskeméti 

Törvényszék nyilvántartásába bejegyzésre kerüljön. 

Az engedély jogcíme szívességi használat. Az Egyesület az ingatlan felett tulajdoni, illetve 

egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat. 

Kelt: Kiskunhalas, 2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Fülöp Róbert  
polgármester 

 

Előttünk, mint tanúk ellőtt: 

 

 

Név:………………………………………  Név:……………………………………… 

 

Cím:………………………………………  Cím:……………………………………… 

 

……………………………………………  …………………………………………… 

 

Szig.sz. .:…………………………………...  Szig.sz.:…………………………………... 

 

Aláírás:…………………………………...  Aláírás:…………………………………... 

 


